Protokół Nr XXVIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Pruszczu z dnia 28 października 2016 roku.
Ad 1)
Przewodniczący Rady Gminy Pruszcz Pan Przemysław Sznajdrowski o godz. 12:00 w sali
konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu otworzył XXVIII Sesję Rady Gminy,
witając radnych, sołtysów, pracowników UG oraz zaproszonych gości.
Ad 2)
Przewodniczący obrad oświadczył, iż zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy
14 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 osób, stanowi 93 %, pozwalające
na podejmowanie prawomocnych uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Spoza rady udział wzięli:
Wójt Gminy – Dariusz Wądołowski,
Sekretarz – Hanna Baśniak,
Skarbnik –Maria Maroszek,
Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska – Barbara Buchholz,
Dyrektor Zespołu ds. Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych –
Anna Szafrańska,
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Aleksandra Rosińska – Burek,
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji – Mirosław Kopka,
Prezes Spółki Komunalnej „Błysk” Sp. z o.o. - Marek Stec
oraz sołtysi i goście (listy obecności stanowią załącznik nr 2 i 3 do protokołu).
Ad 3)
Przewodniczący obrad stwierdził, że Radni otrzymali proponowany porządek obrad wraz
z materiałami informacyjnymi w obowiązującym terminie 7 dni przed Sesją w brzmieniu:
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy;
2. Stwierdzenie quorum;
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad;
4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
5. Interpelacje i zapytania radnych;

6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami;
7. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady
Gminy;
8. Odpowiedź Wójta Gminy na wnioski i interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji;
9. Sprawozdanie Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy z pracy w okresie między sesjami;
10. Informacja Prezesa Spółki Komunalnej „Błysk” w Pruszczu z funkcjonowania Spółki oraz realizacji
zamierzeń inwestycyjnych w roku 2016 w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i
urządzeń kanalizacyjnych;
11. Informacja z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
12. Analiza funkcjonowania oświaty w gminie;
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek
budżetowych Gminy Pruszcz prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z alei jarzębów szwedzkich, w granicach
administracyjnych Gminy Pruszcz;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z 6 drzew-pomników przyrody z alei dębów
szypułkowych, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz;
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016;
17. Wolne wnioski i informacje;
18. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w porządek obrad, który Rada przyjęła
jednogłośnie, nie wnosząc uwag.
Ad 4)
Protokół z poprzedniej Sesji RG Radni otrzymali pocztą e-mailową.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie w/w protokół, który Rada przyjęła
jednogłośnie, nie wnosząc uwag.
Ad 5)
Radny Maciej Różycki wnioskował za zakupem trzech transportów tłucznia dla Sołectwa Serock.
Ad 6)
Przemysław Sznajdrowski – Przewodniczący Rady Gminy przedstawił działania podejmowane

w okresie między sesjami.
Ad 7)
Dariusz Wądołowski - Wójt Gminy zapoznał zebranych z działaniami podejmowanymi w okresie
między sesjami.
Ad 8)
W odpowiedzi na pytanie Radnego Adama Wcisły w sprawie parkingu przy ośrodku zdrowia na ul.
Zamkniętej w Pruszczu Pan Wójt przekazał, że jeżeli w budżecie znajdą się środki na to zadanie, to
zarówno parking przy ośrodku zdrowia w Pruszczu jak i przy cmentarzu w Serocku zostaną
wykonane.
Kolejno Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska Pani Barbara Buchholz przedstawiła
zebranym informację w sprawie zmiany rozkładu jazdy PKP, jaką gmina otrzymała od „Przewozów
Regionalnych” sp. z o.o. oddział Kujawsko-pomorski z siedzibą w Bydgoszczy. Od 11 grudnia
2016 r. uruchomione zostaną następujące pociągi:
–

pociąg nr R-50303 z Bydgoszczy Głównej odj. o godz. 7:37 w kierunku Gdyni Głównej,

–

pociąg nr R-50309 z Bydgoszczy Głównej odj. o godz. 19:42 w kierunku Gdyni Głównej.

Ze względu na brak uzasadnienia ekonomicznego nie zostanie uruchomiony pociąg z Bydgoszczy
Głównej odj. o godz. 20:40 do Laskowic Pomorskich.
Kopia pisma nr PRU.1d-713.1-84/2016 stanowi załącznik Nr 4 do n/protokołu.
Ad 9)
Przewodniczący poszczególnych Komisji RG przedstawili informacje dotyczące organizacji
spotkań w okresie między sesjami. Protokoły wraz z załącznikami znajdują się do wglądu
w teczkach przedmiotowych Komisji RG w sekretariacie tut. Urzędu.
Ad 10)
Informacje z funkcjonowania Spółki Komunalnej „Błysk” oraz realizacji zamierzeń inwestycyjnych w
roku 2016 w zakresie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
przedstawił Prezes Spółki Pan Marek Stec. W nawiązaniu do przedstawionych treści Radny Maciej
Różycki zapytał o stosunek prawny Spółki Komunalnej „Błysk” względem sieci kanalizacyjnej, kto jest
jej właścicielem? W odpowiedzi Prezes Spółki przekazał, że właścicielem sieci jest gmina. Radny
Maciej Różycki przekazał, że w związku z powyższym Spółka powinna wykonywać wszystkie zadania
zlecone przez gminę. W odpowiedzi Prezes przekazał, że owszem o ile Spółka posiada na nie

wystarczające środki finansowe.

Informacja stanowi załącznik Nr 5 do n/protokołu.
Ad 11)
Informację z działalności Ośrodka Doradztwa Rolniczego przekazała zebranym Pani Bożena Zmarzlak
– Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Świeciu. Do przedstawionych treści Radni
nie wnieśli uwag oraz nie zadali żadnych pytań.

Informacja stanowi załącznik Nr 6 do n/protokołu.
Ad 12)
Analizę funkcjonowania oświaty w gminie przedstawiła Pani Dyrektor Zespołu ds. Obsługi
Ekonomiczno – Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminnych Anna Szafrańska. Do przedstawionych
treści radni nie wnieśli żadnych uwag oraz nie zadali pytań.
Analiza stanowi załącznik Nr 7 do n/protokołu.

Ad 13)
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek
budżetowych Gminy Pruszcz prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została

omówiona szczegółowo w dniu 25.10.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do
projektu uchwały omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek radni nie wnieśli uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych
Gminy Pruszcz prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty. W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za

przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych wobec powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła
uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXVIII/222/16
zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych
Gminy Pruszcz prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r.
o systemie oświaty
Treść uchwały stanowi załącznik nr 8 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 9.

Ad 14)
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z alei jarzębów szwedzkich, w granicach
administracyjnych Gminy Pruszcz został przekazany radnym wraz z zaproszeniem na sesję. Treść

uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 25.10.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej
Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią Kierownik Barbarę Buchholz radni
nie wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod
głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zniesienia formy ochrony z alei jarzębów
szwedzkich, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz . W wyniku głosowania jawnego na

obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych wobec
powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXVIII/223/16
w sprawie zniesienia formy ochrony z alei jarzębów szwedzkich, w granicach administracyjnych
Gminy Pruszcz

Treść uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 11.
Ad 15)
Projekt uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony z 6 drzew-pomników przyrody z alei dębów
szypułkowych, w granicach administracyjnych Gminy Pruszcz został przekazany radnym wraz z

zaproszeniem na sesję. Treść uchwały została omówiona szczegółowo w dniu 25.10.2016 r. na
posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały omówionego przez Panią
Kierownik Barbarę Buchholz radni nie wnieśli żadnych uwag. Przewodniczący obrad odczytał
projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie zniesienia
formy ochrony z 6 drzew-pomników przyrody z alei dębów szypułkowych, w granicach
administracyjnych Gminy Pruszcz . W wyniku głosowania jawnego na obecnych 14 radnych,

głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych wobec powyższego Rada
Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXVIII/224/16
w sprawie zniesienia formy ochrony z 6 drzew-pomników przyrody z alei dębów szypułkowych, w
granicach administracyjnych Gminy Pruszcz

Treść uchwały stanowi załącznik nr 12 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 13.
Ad 16)
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 został omówiony szczegółowo w
dniu 25.10.2016 r. na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rady Gminy. Do projektu uchwały
omówionego przez Panią Skarbnik Marię Maroszek radni nie wnieśli żadnych uwag.
Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła
uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 . W wyniku głosowania jawnego na
obecnych 14 radnych, głosowało 14 radnych, za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych wobec
powyższego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nadając jej numer i nazwę:
Uchwała XXVIII/225/16
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016

Treść uchwały stanowi załącznik nr 14 do protokołu, a wyniki głosowania imiennego jawnego –
załącznik nr 15.
Ad 17)
Jako pierwszy głos zabrał Pan Tadeusz Piaskowski, który poruszył temat:
–

chodnika na ul. Szkolnej, który jest notorycznie zastawiany przez samochody,

–

oświetlenia ulicznego w gminie, które zdaniem Pana Piaskowskiego w 30 % oświetla rowy i
krzewy. Mieszkaniec wnioskował o przeprowadzenie inwentaryzacji oświetlenia ulicznego
w gminie Pruszcz.
Następnie Radny Maciej Różycki wraz z Prezesem Spółki Komunalnej „Błysk” Panem

Markiem Stecem wymienili zdania na temat wydajności oraz częstotliwości wykonywanych
przeglądów technicznych hydrantów znajdujących się na terenie gminy. Zdaniem Radnego,
należałoby pomyśleć o przyszłości i podejmować bardziej innowacyjne rozwiązania służące
usprawnieniu sieci wodociągowej.
Kolejno Radny Adam Wcisła ustosunkował się do drugiego wniosku złożonego przez Pana
Tadeusza Piaskowskiego informując, że jego zdaniem zjawisko nadmiernego oświetlania terenu w
miejscowości Pruszcz nie występuje. Lampy oświetlają pobocza w miejscach, gdzie nie ma
chodnika poprawiając tym samym bezpieczeństwo pieszych jak i kierujących pojazdami. Pan
Piaskowski przekazał, że nie chce likwidować oświetlenia, tylko dostosować je do potrzeb
mieszkańców. Głos w sprawie zabrał również Radny Arkadiusz Łyczywek, który poinformował, że

na załatwienie 6 punktów świetlnych w Łowinku poświęcił całe dwa dni. Radny dodał, że nie była
to łatwa praca, ponieważ dogadanie się z dostawcami energii wymagało naprawdę dużego
samozaparcia i sporej mocy przerobowej. Do dyskusji włączył się Sołtys wsi Łaszewo Pan
Sławomir Goliński, który poinformował, że firma zajmująca się samą wymianą oświetlenia
potrzebuje 3-4 tygodni na zainteresowanie się problemem.
Następnie głos zabrał Wójt Pan Dariusz Wądołowski, który poinformował, że obecnie na
konserwację
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Potrzebowalibyśmy 2-3 mln zł i gmina sama zajęłaby się oświetleniem. Inwentaryzacja oświetlenia
ulicznego - jak najbardziej możemy powołać komisję, która zajmie się tym tematem. Jeśli chodzi o
parkowanie na chodniku na ul. Szkolnej, to traktuję to z przymrużeniem oka, gdyż problem istnieje
tylko przez 20-30 minut dziennie, kiedy rodzice zawożą swoje dzieci do szkoły. Następnie
ustosunkowując się do poruszonego tematu hydrantów w gminie Pan Wójt przekazał, że oczywiście
możemy zająć się wymianą urządzeń sieci wodociągowej, jednak musimy mieć świadomość, że
stawka za m3 wody diametralnie musiałaby wzrosnąć. Nie wiem czy mieszkańcy byliby
zadowoleni z takiej zmiany. Następnie Pan Wójt zwrócił się do Sołtysów z prośbą, aby sprawdzili
stan dróg w swoich sołectwach i uzgodnili z Panią Inspektor Ksenią Radosz ewentualne potrzeby.
W miarę posiadanych środków sołectwa otrzymają dodatkowe transporty kruszywa.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXVIII Sesję
Rady Gminy.
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